
 

Sekce č. 1:  Sociální začleňování v oblasti bydlení 

                     Social inclusion in housing 

 

 

Moderují:  Radka Janebová, Veronika Aresta 

čtvrtek, 12. září 2019 

Zahájení sekce 14:00 

Petr Lang, Roman Matoušek, Zuzana Kopecká 
Agentura pro sociální začleňování 

Územní dimenze sociálního vyloučení v Česku 
Territorial Dimension of Social Exclusion in Czechia 

 

Magdalena Opletalová, Roman Matoušek, David Beňák, 
Marta Miklušáková 
Agentura pro sociální začleňování 

Náklady veřejných rozpočtů vyvolané bezdomovectvím 
Public costs caused by homelesness 

Petra Zdražilová, Jana Mikulčická 
Kancelář veřejného ochránce práv 

Bytová nouze a role sociálních pracovníků 
Housing need and the role of social workers 
 

Martin Stanoev 
Agentura pro sociální začleňování 

Sociální práce a bytová politika jako způsob řešení bytové 
nouze 
Social work and housing policy as a way of solving housing 
emergency 

přestávka (15:30 – 15:50)  

Alena Kajanová 
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zdravotně sociální 
fakulta 

Prostorové vyloučení seniorů (subjektivní pohled) 
Spatial exclusion of seniors (subjective view) 

Jana Hanušová, Jana Smetanová 
Centrum investic, rozvoje a inovací 

Platforma dostupného bydlení v Královéhradeckém kraji 
Available housing platform in Hradec Králové region 

Anežka Kočárníková, Martina Smudková 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Dopady absence sociálního bydlení na řešení nepříznivé 
sociální situace klientů se specifickými potřebami 
The impact of shortage of social housing on the solution of 
unfavourable social situation of clients with specific needs 

Zuzana Machová, Denisa Plšková, Lenka Matoušková 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Posilování případové sociální práce na obcích v systému 
hmotné nouze 
Strengthening case social work in municipalities in the 
system of material need 

Ukončení sekce 17:30  

 

 

 

 



 

 

pátek, 13. září 2019 

Zahájení sekce 9:30 

Eliška Vrabcová 
MPSV 

Projekt MPSV - Podpora sociálního bydlení 
Project MPSV - Social Housing 

Veronika Aresta  
Sociologický ústav Akademie věd 

Azylové domy pro matky s dětmi jako forma bydlení na 
dobu určitou 
Shelters for mothers with children as a form of fixed-term 
housing 

Anna Krausová, Klára Ganojbáková, Barbora Bruzková, 
Kateřina Pátková 
Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita 

Podpora osob se zdravotním postižením v samostatném 
bydlení – příklad města Ostrava 
Support of people with disabilities in independent housing 
– an example of city of Ostrava 

Kristýna Haasová, Olga Trunečková 
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov - RIAPS 

Vila Ludmila 
Villa Ludmila 

Ukončení sekce 10:55  

 


